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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

20 

5. Celkový počet bodů 62 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vzhledem k současné geopolitické situaci se pokuste identifikovat pravděpodobné prioritní země,
v rámci evropského regionu, na které se bude humanitární pomoc České republiky v následujícím
roce zaměřovat. Uveďte konkrétní příklad, jak si tuto pomoc představujete.

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ X ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Předložená bakalářská práce je dostatečně logicky uspořádána, vizuálně přehledná a autor v ní využívá
vhodného rozdělení argumentů práce do sub kapitol.  V teoretické části autor správně analyzuje legislativní
rámec dané problematiky, rovněž české vládní i nevládní subjekty poskytující humanitární pomoc, za
využití relevantních zdrojů.

Autor v textu místy používá zavádějící či ne příliš jasné formulace (př. Evropa x EU x EHP, Evropský
rozvojový prostor). Zvolené hypotézy jsou obecné a sobě velmi podobné, nicméně na konci práce obhájeny
za použití vyhodnocených argumentů.

Praktická část, ve které autor analyzuje českou humanitární pomoc v letech 2000-2015 je svojí formou
monotónní a absentuje vyšší úroveň analýzy či vlastního textu. V závěru praktické části autor vhodně
používá SWOT analýzu, vedoucí k objektivním možnostem pro zvýšení humanitární pomoci poskytované v
rámci evropského regionu, které jsou rozebrány v diskuzi.
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